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І. Загальні відомості 

Дисципліна ―Фізичні та структурні властивості і методи дослідження‖ (ЗП-11 ) загальним 

об‘ємом 3 кредитів (108 год.) відноситься до циклу професійної і практичної підготовки. Для її 

освоєння потрібні знання з наступних курсів: ―Загальної фізики‖ (зокрема механіки, електрики, 

магнетизму, оптики, атомної і молекулярної фізики), ―Фізичної хімії‖, ―Кристалографії‖, 

―Технології виробництва та обробки матеріалів‖. 

ІІ Розподіл навчального часу 

Семестр Усього 

кред./годин 

Розподіл за видами 

занять 

СРС МКР 

(кільк.) 

Семестр. 

атестац. 

(Е.З.) лекції лабораторні 

роботи 

4 3/108 36 18 54 1 З 

ІІІ Мета і завдання дисципліни 

Метою дисципліни є вивчення основних фізичних властивостей матеріалів та основ різних 

фізичних методів (термічних, магнітних, електричних, металографічних) дослідження  

матеріалів, які широко застосовуються у сучасній техніці. 

Засвоєння курсу забезпечує оволодіння такими уміннями: 

– обирати такі фізичні методи дослідження матеріалів, які є найефективнішими при 

здійсненні всебічного аналізу придатності матеріалів у залежності від агрегатного стану, виду 

матеріалу (діелектрик, магніт тощо), його складу і структури; 

– раціонально обирати і застосовувати прилади і апаратуру для проведення вимірювань і 

досліджень фізичних властивостей матеріалів. 

IV Зміст дисципліни 

Розділ 1. Характеристика фізичних властивостей і методів дослідження матеріалів. Теплові 

властивості матеріалів і методи їх дослідження. 

Предмет і завдання дисципліни ―Фізичні властивості і методи дослідження матеріалів‖. 

Основні фізичні властивості матеріалів, одиниці їх вимірювання та основні фізичні методи 

дослідження. Типові прилади для дослідження фізичних властивостей матеріалів. Температура і 

методи її вимірювання. Термічний аналіз. Види термопар, пірометрів, принципи їх роботи, специфіка 

застосування. Дослідження внутрішніх перетворень за допомогою термічного аналізу, принципи 

побудови кривих нагріву і охолодження. Теплопровідність. Методи вимірювання теплопровідності.  

Розділ 2. Електричні властивості матеріалів та методи їх дослідження. 

Визначення електроопору і електропровідності металів і сплавів. Загальні уявлення про 

електричну провідність металів. Ефект Холу. Залежність електричного опору металів від 

температури і тиску. Методи і прилади для вимірювання електричного опору матеріалів. Метод 

простого та подвійного моста. Комбіновані промислові мости. 

Розділ 3. Релаксаційні явища в матеріалах. Модельне уявлення внутрішнього тертя і механізми 

релаксаційних явищ. Залежність деформації від напружень у ідеальному та реальному твердому тілі. 

Внутрішнє тертя і модуль пружності. Види релаксаційних явищ у твердих тілах. Методи 

вимірювання внутрішнього тертя. Спектр релаксації, резонансна крива твердого тіла. Вимірювання 

внутрішнього тертя методом вільних коливань. Використання методу внутрішнього тертя для 

вирішення задач металознавства. 

Розділ 4. Магнітні властивості матеріалів та методи їх дослідження. 

Класифікація матеріалів за магнітними властивостями. Напруженість магнітного поля, магнітна 

індукція. Крива намагнічування. Магнітні властивості металевих елементів, металевих фаз і 

гетерогенних сплавів. Побудова кривої намагніченості, петля гістерезису. Вплив структури і 

фазового складу на магнітні характеристики. Балістичний метод визначення магнітних властивостей. 



Структурно чутливі магнітні властивості, положення точки Кюрі феромагнетиків. Балістичний 

магнітометр Штейнберга, анізометр Акулова. 

Розділ 5. Мікроструктурні методи дослідження матеріалів. 

Схема та принцип дії металографічного мікроскопу. Основні вузли металографічного 

мікроскопу. Аберації оптичної системи. Типи металографічних мікроскопів. Методи кількісної 

металографії. Методи визначення величини зерна, підрахунку зерен в крузі, визначення протяжності 

границь зерен та балу неметалевих включень. Застосування кількісного аналізу до рішення задач 

металознавства. 

V Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Навчальний процес реалізується у таких формах: навчальні заняття, контрольні заходи, 

самостійна робота. основними видами навчальних занять є лекції, лабораторні роботи, 

консультації. з дисципліни ―фізичні властивості і методи дослідження матеріалів‖ студенти 

виконують дві модульні контрольні роботи. консультації проводяться протягом семестру за 

встановленим кафедрою розкладом. перед читанням лекцій з дисципліни в кожну академічну 

групу дається навчальна програма, завдання для самостійної роботи, план-графік виконання 

самостійної роботи і контрольних заходів. 

Основну і додаткову літературу студенти можуть знайти в комп‘ютерній мережі кафедри 

металів, НТБ університету, міста. 
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VI Мова 

Дисципліна викладається українською і може викладатися російською мовою. 

 

VII. Характеристика індивідуальних завдань. 

Індивідуальні завдання до самостійної роботи передбачають вивчення окремих питань 

дисципліни. Метод перевірки засвоєння знань – модульні контрольні роботи та тестовий 

контроль, що передбачений планом-графіком самостійної роботи. 

VIII. Методика оцінювання 

Шкала оцінювання – загально університетська.  

 

IX. Організація 

Порядок реєстрації на вивчення кредитного модуля – загально університетський.  


